
JGL 27/2017

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament durà a
terme el proper divendres 14 de juliol a les 13.45 hores, a la sala de reunions, a fi i efecte de
tractar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 23/17 corresponent a la sessió ordinària de data 16 de juny de
2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per concedir llicència d’obres a la senyora Isabel Mauricio Lloria, per a la construcció
d’un mur de contenció i una tanca en el perímetre de la finca situada al carrer Nostra Senyora de
Lourdes, núm. 82 i av. La Miranda, núm. 75, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T032-2015-30).

3.- Proposta per concedir llicència d’obres al senyor Vicenç Esteve Pérez, per a l’enderroc de dos
habitatges unifamiliars entre mitgeres existents a la finca del carrer Gaspar Fàbregas, núm. 39-41,
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2416-2017-33).

4.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte mixt
d’obres i serveis per a la reparació de les infraestructures urbanes del municipi d'Esplugues de
Llobregat.

5.- Proposta d’aprovació dels preus contradictoris i modificació del contracte de les obres de millora
de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso.

6.- Proposta d’aprovació del projecte de les obres d’enderroc dels bucs musicals i adequació de la
base per a la nova gespa del camp de futbol del Salt del Pi, d’aquesta població.

7.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del PAU “Tres Molinos-PP Gall”.

8.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei d’elaboració d’una estimació
pressupostària de l’abast de l’obra del Teatre-Auditori, d’aquesta població.

9.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de suport a la contractació de
la redacció del projecte executiu de renovació de l’enllumenat públic.



10.- Proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del contracte de les obres
ordinàries de reparació del col·lector en el parc dels Torrents.

11.- Proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del contracte de les obres
d’adequació d’oficines a l’edifici la Baronda Fase 1.

12.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de redacció del projecte
executiu, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut de les obres ordinàries de reforma i
millora de les escoles del municipi d’Esplugues de Llobregat.

13.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 768, segona planta del pàrquing de
Can Vidalet, a favor del Sr. Alex Moreno Robledo.

14.- Proposta d'adjudicació del contracte de les obres d’arranjament de la vorera de l’avinguda dels
Països Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents, d’aquesta població.

15.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de servei d’assistència tècnica per a la
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, dels treballs corresponents a les obres d’arranjament
de la vorera de l’avinguda dels Països Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents
d’Esplugues de Llobregat.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

16.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.

17.- Proposta d'aprovació del Padró de la Taxa per parades de mercats ambulants corresponent al
segon semestre de 2017.

18.- Proposta d’aprovació d’un conveni de pràctiques amb una alumna del Centre d’Estudis de la
Fundació Catalana de l’Esplai i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

19.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’assignació econòmica destinada a la contractació, per
empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

20.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions d’un operador que
produeixi l’espectacle “Concert Estrella” amb el grup “Chambao”, dins del Programa d’actes de la
Festa Major 2017, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

21.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en la realització de l’activitat “Mercat
Esplugas City”, dins la Programació d’actes de la Festa Major 2017.

22.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu a la gestió del servei públic “Espai de les arts – Escola
municipal de Ceràmica i Tallers municipals d’art”.

23.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l’empresa EMINFOR, S.L. corresponent al



contracte del servei de prevenció de la legionel·la.

24.- Proposta de resolució del concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al
desenvolupament d’activitats relacionades amb el Servei de Cooperació al Desenvolupament, any
2017.

25.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració plurianual entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat COORDINADORA D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR D'ESPLUGUES.

26.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració plurianual entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CENTRO CULTURAL
ANDALUZ PLAZA MACAEL en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l’activitat “Futbol sala femení”, any 2016.

28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB BASQUET NOU
ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del
Programa d’activitats, any 2016.

Precs i preguntes.


